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Vlaamse Traditionele Sporten vzw 

Polderstraat 76 A bus 2   -   8310  Brugge 

tel (050) 35.84.62 

reknr. BE62 7343 3238 5461 

ond.nr. 0435/798/234   

info@vlas.be   /    www.vlas.be  

 

 

   

          nr.121 

Raad van Bestuur VlaS, via Zoom, dinsdag 13 oktober 2020, 19.35 tot 22.20 uur 

Aanwezig  

1. Van Alsenoy Guido, voorzitter 

2. Theunissen Jean, secretaris 

3. Lenaerts Jan  

4. Stevens Johan  

5. Hostyn Wilfried  

6. Vandewalle Daniël  

7. Uvyn Bram  

Secretariaatsmedewerkers: 

Comeyne Hein 

Dezeure Nicolas 

Viaene Jason 

Verontschuldigd:  

Huyghe Patrick 

Vlaminckx Luc 

Gruwez Remi 

Goedertier Marc 

 

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, dankt het secretariaat voor de voorbereidingen en 

voor het werk tijdens deze moeilijke coronaperiode.  Hij wijst er op dat deze Zoom-

vergadering de eerste is van twee bestuursvergaderingen omdat we aan Zoom-vergaderingen 

moeten wennen en waarbij de eerste vergadering informatief is en de beslissingen pas in de 

tweede vergadering (eveneens via Zoom) op 27 oktober zullen genomen worden. 

1. Inleiding 
Nicolas geeft als inleiding de huidige stand van zaken van de secretariaatswerking van VlaS 2020 en 

stelt zijn nieuwe digitale marketing- en communicatiestrategie voor. 

 

2. ILA 
Aanpassing verlengprocedure: 

De verlengprocedure bestaat vanaf nu uit twee onderdelen. Deel 1, het verlengen van de leden. Dit is 

zoals voorheen, je duidt alle leden aan die verlengd moeten worden en klikt op volgende. Deel 2, 

aanduiden van de bestuursleden. Deze stap werd toegevoegd om de actuele contactgegevens te hebben. 

Zodanig dat we ieder bestuur te allen tijde kunnen bereiken. 

 

Zaken die in ILA nog meer benut kunnen worden: 

• Opmerkingen 

• Raadpleegaccounts 

• Tabblad jeugdleden 

• Bij-leden 

 

3. jeugd+ 
Wegens het coronavirus heeft de KNBBW beslist om hun deel van het geld niet te verdelen in jeugd+. 

Verdeelt VlaS zijn deel wel? 

Optie 1: volledig uitkeren 

Optie 2: niet uitkeren 

Optie 3: kleiner deel uitkeren 
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Noodfonds 

Vanuit de Vlaamse Overheid is er een corona noodfonds opgericht. Hiervan werd een (klein) deel 

toegekend aan sportfederaties en OSV’s. VlaS moet aan bepaalde, strikte voorwaarden voldoen om dit 

geld te ontvangen en te verdelen. Hiervoor heeft het secretariaat een dossier opgesteld en ingediend.  

12 000 euro zal toegewezen worden om de verliezen en corona-gerelateerde uitgaven van het VlaS 

secretariaat te dekken. 

17 500 euro zal naar het jeugdproject gaan. Waarbij 7 500 euro als startgeld zal dienen en 10 000 euro 

zal verdeeld worden na de eindevaluatie. 

1 500 euro zal uitgekeerd worden ter ondersteuning van clubs met een gehandicaptenwerking. 

4 918 euro zal gebruikt worden ter promotie, begeleiding en bijscholing in het kader van het jeugd- en 

gehandicaptenproject. 

Deze projecten en dit geld zal verdeeld worden in 2021. Dit om alle clubs dezelfde kansen te geven. 

 

4. Bestuur 
Verschillende bestuursleden zijn einde mandaat. De huidige samenstelling van de Raad van Bestuur 

lijkt nu een kleinere versie van de Algemene Vergadering.  

Er werden ideeën besproken om de samenstelling van het bestuursorgaan aan te passen. Vb. kleinere 

werkgroep aangevuld met deskundigen, verschillende kleine werkgroepen die zich focussen op één 

onderwerp. 

Hein heeft via mail de huidige mandaten doorgestuurd ter voorbereiding van de verkiezing van 

bestuursleden in de komende Algemene Vergadering.  

 

5. Lidmaatschapsbijdrage 
Het secretariaat heeft een concurrentieonderzoek uitgevoerd naar de lidgelden bij diverse andere 

sportfederaties, -koepels, -clubs en -organisaties. 

Hieruit blijkt dat gemiddeld gezien federaties en koepels 20 euro lidgeld vragen. Bij VlaS staat het 

lidgeld momenteel gemiddeld op 6,25 euro. 

De bonden en federaties van VlaS vragen gemiddeld 15 euro aan hun leden. 

De VlaS-clubs vragen gemiddeld 27 euro aan hun leden. Bij andere sportclubs is dit gemiddelde 

ongeveer 185 euro. 

Het secretariaat stelt voor om het lidgeld van VlaS te verhogen (vanaf werkingsjaar 2022).  

 

6. Diversen 

• WK short mat Bowls 2021:  

Het WK zal ook in 2021 niet doorgaan ten gevolge van corona. Het werd verschoven naar 2022. 

Het geven van initiaties aan scholen blijkt niet mogelijk. 

• Welke clubs hebben een gehandicaptenwerking? 

Het is niet de bedoeling om te inventariseren welke leden gehandicapt zijn maar wel om te weten 

bij welke clubs er een specifieke g-sport werking werd opgezet. Een voorbeeld hiervan is Staden 

St-Sebastiaan, deze club heeft een aparte G-werking. 

• Heroriëntering voorzieningen 

o Door het stopzetten van OTS wordt de vraag gesteld of er nog een voorziening OTS moet 

zijn? Het secretariaat stelt voor om dit geld 10/35 te verdelen over de ‘voorziening 

jeugdproject’ en ‘voorziening digitaal’. 

o Wat met de gift van OTS aan VlaS? 

• Infosessie vzw’s 

o Is er in het bestuursorgaan vraag naar een infosessie van VSF over een specifiek 

onderwerp bv. vzw-wetgeving? 

• Stand van zaken financiële situatie VlaS 

o Er werd een overzicht gegeven en alle punten werden toegelicht met betrekking tot de 

huidige financiële situatie van VlaS. 

o  

volgende vergaderingen: 

plaats datum uur soort 

Online meeting 

zoom 
dinsdag 27 oktober 19.30 RvB 

Online meeting 

Zoom 
dinsdag 24 november 2020 19.00 AV 
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